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 مقدمه:
در سراسر  یسالمت یبرا یبه عنوان خطر ابتید

نشان  ها یابیارز نی(. آخر1در حال گسترش است ) ایدن

نفر در سرتاسر  ونیلیم 415که در حال حاضر  دهد یم

 نیکه ا شود یم ینیب شیهستند، و پ ابتید به مبتالجهان 

 ابتی(. د2نفر برسد ) ونیلیم 642به  2040آمار تا سال 

 کیمتابولاختالل  نیتر عی( شاDiabetes Mellitus) نیریش

به عنوان  یکینیکل صورت بهدر انسان است و  یجد

که  شود یم فیتعر کیمتابول یها یناهنجاراز  یگروه

 نیاز نقص در ترشح انسول یناش یسمیپرگلیها واسطه به

هر دو مشخص  ایو  نیمقاومت در برابر عمل انسول ای

دارد، اما  جودو ابتیاز د ی(. انواع مختلف3) شود یم

  ابتیاست. د 2و  1نوع  ابتیشکل آن د نیتر جیرا

پانکراس  یبتا یسلول ها یذات بیتخر واسطه به 1نوع 

(. 4) شود یم نیو منجر به کمبود انسول شده  مشخص

 چکیده:
قند خون همراه است و  شیاست که با افزا کيمتابول یماريب نیتر عیاز شا یکی 1 نوع ابتید زمينه و هدف:

اثرات  شناسی بافت یابیشود. هدف از مطالعه حاضر، ارز یمرکز یدر دستگاه عصب یسبب بروز اختالالت تواند یم
 ییصحرا یها موش پوکمپيدار بافت ه شکنج دندانه هيناح شناسی بافتبر  یمتاستقا نیدوره تمر کی یمحافظت

 .باشد یم ابتیمبتال به د
وزن  نيانگيسن و م هفته 10با  ستاریبالغ نر و ییموش صحرا سر 20 یمطالعه تجرب نیدر ا :یبررس روش

 نیرده، سالم کنترل و سالم تمرک نیتمر یابتیکنترل، د یابتی: دتایی 5گروه  4در  تصادفی صورت به گرم 4/9±245
 ميلی گرم بر کيلوگرم( 45) استرپتوزوتوسين یدرون صفاق قیاز روش تزر ابت،یکرده قرار گرفتند. جهت القاء د

با شدت  یاستقامت نیپروتکل تمر ابت،یالقاء د دیيأو ت نياسترپتوزوتوس قیپس از تزر ساعت 48. دیاستفاده گرد
 نیپس از آخر ساعت 24. دیهفته اجرا گرد 6جلسه در هفته و به مدت  5برای  یمصرف ژنيحداکثر اکس 50%-55%

  یها برش پوکمپيه یها استخراج شد. از نمونه ها آن پوکمپيو بافت ه یکش ها آسان موش ،ینیجلسه تمر

 شدند. یزيآم رنگ نیائوز -نيليو با روش هماتوکس هيته یکرومتريم 6-5
کنترل کاهش  ابتیکرده نسبت به د نیتمر ابتیلوکز خون در گروه دسطوح گ ،نشان داد جینتا :ها افتهی

 تيگودندروسيو ال تيآستروس یها تعداد سلول ،ها نشان داد نمونه یشناس بافت جینتا (.>05/0P) داشت یدار یمعن
 یدار یبه صورت معن رلکنت یها نسبت به گروه یاستقامت نیمتعاقب تمر پوکمپيدار بافت ه شکنج دندانه هيناح
 (.>05/0P) یافتکاهش  ايکروگليم یها و تعداد سلول افتی شیافزا
کرد؛  دیيرا تأ یاستقامت یبدن تيفعال یعصب بیو ضد تخر یسميپرگليما اثرات ضد ه یها افتهی :یريگ جهينت

 1 نوع ابتید مارانيدر ب یدر بهبود اختالالت عصب یاحتماالً بتواند نقش مهم یبدن تيفعال رسد یبه نظر م نیبنابرا
 داشته باشد.

 
 .عصب بیتخر پوکمپ،ي، هیاستقامت نی، تمر1نوع  ابتید کليدی: یها واژه

http://orcid.org/0000-0002-2113-365X
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 ینفروپات رینظ یاغلب سبب بروز اختالالت نیریش ابتید

(Nephropathyنوروپات ،)ی (Neuropathyو رت )ینوپاتی 

(Retinopathy) باورند  نیبر ا یاریبس که یحال در. شود یم

( Central Nervuse System) یمرکز یکه دستگاه عصب

حال،  نیدر امان است، با ا ابتید یماریاز عوارض ب

 یو تجرب ینیاز مطالعات بال شده  یآور جمع یها داده

سبب بروز  تواند یم زین ابتیکه د دهد ینشان م

 (.4شود ) CNSدر  یاختالالت

 و مطالعات متعدد  قاتیتحق ر،یاخ یسال ها در

 ابتینشان داده است که د یوانیح یمدل ها یبر رو

(. 5دارد ) یمرکز یدستگاه عصب یبر رو یاثرات منف

 شرفتهیپ یالتهاب طینشان داده است که تحت شرا قاتیتحق

 افتهی  شیافزا اهایکروگلیم تیفعال ،یسمیپرگلیاز ها یناش

سبب باز شدن  یالتهاب شیپ یها نیتوکیسا شیبا رهاو 

ها  تیآستروس ییغشا (Hemichannels) یکانال ها یهم

گام نخست  ییغشا یکانال ها ی. باز شدن همشود یم

و  یدرون سلول کینوروتوکس یدر شروع آبشارها

ها، نورون ها و  تیدر آستروس یمرگ سلول شرفتیپ

تحقیقی (. 6باشد ) یم تیگودندروسیاول یسلول ها

 یبر رو یاثرات مخرب ابتیکه د است  نشان داده

 یها زمیمکان قیداشته و از طر پوکمپیه یها نورون

(. 7) شود یسبب آپوپتوز م یا شده  شناختهمتعدد و 

شکل است.  یساختار جفت شده نعل کی پوکمپیه

بوده که نقش  کیمبیاز دستگاه ل یبخش پوکمپیه

(. 8دارد ) یاردر حافظه، احساس و سازگ یمهم

مناطق مغز در برابر  نیتر از حساس یکی پوکمپیه

(. 9است ) توسیمل ابتید رینظ کیمتابول یها یناهنجار

 ابتیاز د یناش یو هم اختالل شناخت 1نوع  ابتیهم د

(. کاهش 10گزارش شده است ) 1922بار در سال  نیاول

 ،ینمیپرانسولیو ها نیتحمل گلوکز، مقاومت به انسول

 شود یحافظه م یبر رو یمنف اتبب بروز اثرس یهمگ

 ژهی(. به طور و11مرتبط است ) پوکمپیه یکه با آتروف

بر  یگزارش شده است که قند خون باال اثرات مخرب

 یداشته و اختالالت پوکمپیمغز همچون ه ژهیمناطق و

حل مسئله و  یحافظه، توانائ ،یریادگیهمچون نقص 

 (.12دارد ) یدر پ را یو حرکت یاختالالت ذهن نیهمچن

و  ابتیدر د یاست که مرگ سلول شده  دادهنشان 

 یمرکز یبرنده مربوط به دستگاه عصب لیاختالالت تحل

(. در حال حاضر، 13عصب( متداول است ) بی)تخر

 یشگاهیآزما یها گسترده و تالش قاتیتحق باوجود

عصب  بیتخر یها یماریب یبرا یثرمودرمان  چیمداوم ه

 یدرمان یها روش نکهیبه ا ه(. با توج14وجود ندارد )

از  یناش یعصب بیتخر ندیدرمان فرآ یبرا شده  استفاده

 یدارا ایداشته و  یزیناچ یاثربخش ابت،ید یماریب

 ن،ی(، بنابرا15و سوءهاضمه است ) دوزیاس رینظ یعوارض

 ایو  یریشگیپ یبرا ینیگزیجا یها محققان به دنبال روش

 هستند. یابتید مارانیب با عوارض کمتر در یدرمان

 شیافزا رینظ یمتعدد یسالمت دیفوا یبدن تیفعال

 ،یعروق -یقلب یها یماریطول عمر، محافظت در برابر ب

(. 16دارد ) یعصب بیتخر یها یماریسرطان و ب ابت،ید

و  یریادگیمحققان نشان دادند که ورزش سبب توسعه 

ر مرتبط با سن و کاهش خط یزوال شناخت ریحافظه، تأخ

نشان  تحقیق ذیگری نی(. همچن17) شود یعصب م بیتخر

عالوه بر توسعه عملکرد  یبدن تیداده است که فعال

 پوکمپیدر ه یناپسیس یریپذ  سبب ارتقاء شکل ،یرفتار

(. 18) شود یاست، م یریادگی یبرا یدیکل یکه ساختار

Yoo در  یبدن تیو همکاران گزارش دادند که فعال

 یسلول ها تیفعال 2 وعن ابتیبه د مبتال ییصحرا یها موش

 یها نیتوکیرا کاهش و متعاقب آن سطوح سا ایکروگلیم

 نی(. همچن19) دهد یمکاهش  پوکمپیرا در ه یالتهاب

 یسلول ها رینشان داد که تکث شده  انجام قیتحق جینتا

در  ییرگ زا ندیها متعاقب ورزش با فرآ تیآستروس

شده و  سالم جفت واناتیکورتکس و جسم مخطط ح

واحد توسط ورزش ممکن است از عملکرد سد  نیا تیتقو

 یها بیآس(، متعاقب Blood-brain-barrier) یمغز یخون

از  یناش یعصب یها یسازگار(. 20محافظت کند ) ،یمغز

 بیتخر یها یماریو درمان ب یریشگیپ یبرا یبدن تیفعال

 اریبس ابتید یو نوروپات نسونیپارک مر،یمانند آلزا یعصب

 یحال، سازوکارها نی(، با ا21) رسد یمدمند به نظر سو

از  یناش یبر اختالالت عصب یبدن تیاثر فعال یاحتمال
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با  نی. همچنستیروشن ن یخوب به نیریش ابتید یماریب

با اختالالت  نیریش ابتید یماریکه ارتباط ب نیوجود ا

 یها آن بر بافت یبیو اثرات تخر یمرکز یدستگاه عصب

  حال  نیا با ت،شده اس  گزارش یخوب به یعصب

 از(. 22) ستیمشخص ن قاًیدر آن دق ریسازوکار درگ

 رینظ ییها که شامل بخش پوکمپ،یساختمان ه که  ییآنجا

دار  شکنج دندانه (،Cornu Ammonisشاخ آمون )

(Dentate Gyrusو ناح )کولومیساب هی (Subiculum )

 یابر یمرکز یاز دستگاه عصب یدیکل یا هیاست، ناح

و حافظه بوده و در برابر  یریادگیاشکال مختلف 

( و 23) باشد یحساس م اریهومئوستاز گلوکز بس راتییتغ

عصب در اعمال  بیاختالالت تخر تیبا توجه به اهم

شده در عملکرد بافت   مغز و اختالالت گزارش یعیطب

عدم  گرید یو از سو ن،یریش ابتید مارانیب پوکمپیه

 یبررسبه  یه صورت اختصاصکه ب یا مطالعه افتنی

 یها در سلول یاستقامت نیاز تمر یناش یبافت راتییتغ

 یها موش پوکمپیدار بافت ه شکنج دندانه هیناح یعصب

پرداخته باشد، هدف از  نیریش ابتیمبتال به د ییصحرا

بر  یاستقامت تیدوره فعال کی ریتأث یمطالعه بررس نیا

 پوکمپیت هدار باف شکنج دندانه هیناح یشناس بافت

 .باشد یم نیریش ابتیمبتال به د یصحرائ یها موش

 

 ی:بررس روش

 آزمون پسبا طرح  یحاضر از نوع تجرب پژوهش

با  ،یشگاهیآزمای  هویبه همراه گروه کنترل بوده و به ش

به شماره  واناتیاخالق پژوهش بر ح تهیکد کم

LU.ECRA. 2017.2  .از دانشگاه لرستان، انجام شد

نر بالغ نژاد  ییسر موش صحرا 24ظور من نیا یبرا

 یبدنتوده  نیانگیهفته سن و م 10( با Wistar) ستاریو

 یاز مرکز نگهدار قتحقی نمونه عنوان به گرم 4/9±245

شد.  یداریلرستان خر یدانشگاه علوم پزشک واناتیح

 یطیمح شده  کنترل طیدر شرا  ییصحرا یها موش هیکل

گراد، چرخه  یتسان درجه 22±3 یدما نیانگیبا م

 یداریساعت )شروع چرخه ب 12:12 یکیتار -ییروشنا

موش  ژهیو یآزاد به آب و غذا یدسترس( و با 16ساعت 

 طیهفته با شرا 2به مدت  واناتی. حدندیگرد یدارهنگ

و نوار گردان مخصوص جوندگان آشنا  شگاهیآزما

به منظور آشنا  ،ی(. در طول مرحله آشنا ساز24شدند )

 ،یکار دستنوار گردان و  شگاه،یآزما طیشدن با شرا

با سرعت  قهیقد 10-15روز در هفته به مدت  5 واناتیح

 نوار گردان راه رفتند. یبر رو قهیمتر در دق 10

و نوار گردان،  شگاهیآزما طیبا مح ییاز آشنا پس

قرار  ابتید یمورد القا ییصحرا یها موشسر از  14

 یمتحمل شدن تلفاتو  ابتید یالقا دییگرفتند و پس از تأ

 ییموش صحرا 20 ،ییسر موش صحرا 4به تعداد 

 میشرح تقس نیگروه بد 4به  یبه روش تصادف ماندهیباق

سر  5(: این گروه شامل DT) نیتمر یابتی(گروه د1شدند: 

 یبود که از طریق تزریق درون صفاق ییموش صحرا

 (Sigma ،USA) (Streptozotocin) نیاسترپتوزوتوس

هفته و  6به مدت  یو از هفته دوازدهم زندگشده  یدیابت

و پس  دادند یجلسه تمرین استقامتی انجام م 5هر هفته 

 یابتی( گروه د2از آخرین جلسه تمرینی تشریح شدند. 

بود  ییسر موش صحرا 5(: این گروه شامل DCکنترل )

 شده و  یدیابت STZ یکه از طریق تزریق درون صفاق

رکت داده نشدند. این ش ینیبرنامه تمر گونهچیدر ه

شده  حیها تشر با بقیه گروه زمان  هم ییصحرا یها موش

ها بر روی  مطابق دیگر گروه ها شیو کلیه مراحل و آزما

(: این HTسالم ) ینی( گروه تمر3. رفتیها انجام پذ آن

 DTبود که همانند گروه  ییموش صحرا 5گروه شامل 

 ند. در برنامه تمرینی نوار گردان شرکت داده شد

موش  5: این گروه شامل (HC) ( گروه کنترل سالم4

نبودند. این  یتیفعال چیه ریبود که درگ ییصحرا

با بقیه  همزمان( نیز 4و  3)گروه   ییصحرا یها موش

مطابق  ها شیشده و کلیه مراحل و آزما حیها تشر گروه

 ها انجام گرفت. ها بر روی آن دیگر گروه

درون  قیا، با تزراز غذ تیساعت محروم 12از  پس

 نیاسترپتوزوتوس حلولیلی گرم بر کیلوگرم مم 45 یصفاق

(STZ) ((Sigma, St. Louis MO, USA ،در  شده  هیته

القاء  ابتید( =pH 5/4ا موالر ب 5/0تازه  تراتیبافر س

 یمعادل حجم زین یابتید ریغ  ییصحرا یها موش. به دیگرد
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 جادیبا ا ق،یساعت پس از تزر 48شد.  قیتزر تراتیبافر س

دم  دیور یجراحت کوچک توسط النست رو کی

نوار گلوکومتر  یرونخوقطره  کی ، ییصحرا یها موش

 یقرار داده شد و قند خون با استفاده از دستگاه گلوکومتر

(Roche Diagnostics K.K., Tokyo, Japanقرائت ) 

باالتر از  ها آنکه قند خون   ییصحرا یها موش. دیگرد

 یها موشبود، به عنوان  م بر دسی لیترمیلی گر 240

قرار  استفاده مورددر مطالعه حاضر  یابتید  ییصحرا

 یها موش یکه قند خون تمامنی(. با توجه به ا25گرفتند )

 مقدار  نیباالتر از ا گرفته قرار قیمورد تزر ییصحرا

 ییصحرا یها موشسر  14در تمام  ابتیبود، القاء د

 .شد دییأت یابتید یگروه ها

از  یاستقامت نیدر پژوهش حاضر جهت تمر

اکسیژن مصرفی  %50-%55متوسط )شدت تمرینی 

 و همکاران استفاده  Chaeبیشینه( بر اساس مطالعه 

 های ورزشی  صورت که گروه  نی؛ بد(24) شد

مدل  یوانیح لیدر معرض تمرین نوار گردان )تردم

صنعت،  شهیاند شرویپ یآذرخش، شرکت مهندس

هفته قرار  6جلسه در هفته و به مدت  5 ( برایرانیا

 جیتدر  گرفتند. سرعت و مدت تمرین نوار گردان به

دقیقه در  10متر در دقیقه برای  10و از  افتی  شیافزا

دقیقه در هفته دوم،  20متر در دقیقه برای  10هفته اول، 

متر  15دقیقه در هفته سوم،  20متر در دقیقه برای  15

متر  17-18در هفته چهارم، به  هیقدق 30در دقیقه برای 

. افتیدقیقه در هفته پنجم افزایش  30در دقیقه برای 

در حالت  آمده  دست  بههای  جهت رسیدن به سازگاری

یکنواخت، تمامی متغیرهای تمرینی در هفته پایانی 

 (.1 شماره داشته شدند )جدول  )هفته ششم( ثابت نگه
 

 در هفته های مختلفنمایش عددی پروتکل  :1جدول شماره 

 هفته ششم هفته پنجم هفته چهارم هفته سوم هفته دوم هفته اول هفته

 30 30 30 20 20 10 )دقيقه( نیمدت تمر

 18 18 15 15 10 10 سرعت نوارگردان )متر بر دقيقه(

 

ساعت پس از  12 ،ینیهفته برنامه تمر 6 انیپا در

 قیتوسط تزر  ییصحرا یها موش ن،یجلسه تمر نیآخر

mg/kg) نیکتام بیترک یدرون صفاق
 نیالزیزا ( و75 1-

(mg/kg
شده و پس از جدا کردن سر  هوش  یب (5 1-

 پوکمپیبافت ه لیاستر طیو تحت شرا نیوتیتوسط گ

داده شد. بعد از  رار% ق10 نیو در محلول فرمال جداشده

و درون محلول  شده  خارج پوکمپیساعت بافت ه 24

  پوکمپیداده شد. سپس بافت ه% قرار 10 نیتازه فرمال

ساعت،  24% به مدت 70شده ) ییزدا آباتانول  لهیبه وس

ساعت( و سپس  1% به مدت 100ساعت و  1% به مدت 90

  یجاساز نیو در پاراف شده  یسازکپا لولیتوسط گز

 کروتومیها توسط دستگاه م شد. در مرحله بعد، نمونه

(Leica RM2025, Germany) ونکریم 5 ضخامت با 

 ،یبافت تیمراحل متداول تثب یو پس از ط شده  دادهبرش 

شدند. در مرحله آخر،  تیتثب یا شهیش دیاسال یبر رو

 -نیلیروش معمول هماتوکس لهیبه وس یا شهیش یدهایاسال

 (Hematoxylin and Eosin stain (H and E)) نیائوز

 (.26شدند ) یزیآم رنگ

 ها تیتعداد آستروس یکروسکوپیمطالعه م در

(Astrocyticال ،)ها تیگودندروسی (Oligodendrosyte و )

هر  ی)برا X40 یی( در بزرگنماMicroglial) اهایکروگلیم

 دانیم 5 دیو در هر اسال یکروسکوپیم دیاسال 5نمونه 

و  یریگ اندازه دار دندانه( در بخش شکنج یکروسکوپیم

و  Dinocaptureن مرحله از نرم افزار یشمارش شدند. در ا

 ،Dino-Eye Microscope AM- 423X (ANMO یدسع

 ، H and E یها یزی( استفاده شد. در رنگ آموانیتا

 یضیبا توجه به هسته ب توان یرا م تیآستروس یسلول ها

 یها دارا سلول نیداد. ا صیها تشخ شکل و روشن آن
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 .دباشن یم ایگل یها سلول انیهسته در م نیتر بزرگ

 یدارا تیگودندروسیال یها سلول یدر مقطع بافت نیهمچن

. در باشند ی( منی)هتروکرومات رهیو ت یهسته کوچک کرو

را توسط  اهایکروگلیم توان یم، H and E یها یزیرنگ آم

 ییها شناسا آن نیو هتروکرومات دهیهسته کوچک، کش

 یبا استفاده از اطلس دستگاه عصب نیهمچن (.27نمود )

 پوکمپیه یعرضدر مقطع  دار دندانه شکنج هیناح یمرکز

 (.28و شمارش انجام شد ) یریگ اندازه اتیو عمل ییشناسا

گزارش داده ها در نمودارها و جداول از  یبرا

( استفاده شد. ابتدا نرمال بودن اریمع انحراف ± نیانگی)م

با  بیها به ترت انسیداده ها و همسان بودن وار عیتوز

و  رنوفیاسم -کولموگروف یها آزموناستفاده از 

leven کطرفهی انسیوار زیشد. از آزمون آنال یابیارز 

 نیها و قند خون ب سلول ادتعد راتییتغ سهیمقا یبرا

 انسیوار زیمختلف استفاده شد. به دنبال آنال یگروه ها

 یتوک یبیگروه ها از آزمون تعق یزوج سهیمقا یبرا

 نظر در ≥05/0P زین یرمعنی دااستفاده شد. سطح 

با استفاده از نرم افزار  یآمار یها یبررس هکلی. شد گرفته

SPSS .انجام گرفت 

 

 :ها افتهی

 سطح گلوکز خون  ینیشروع برنامه تمر در

 ابتید یساعت پس از القا 48 یداری به صورت معن

 یابتید یگروه ها یها در موش نیتوسط استرپتوزوتوس

 نتمری هفته 6 از پس و (P≤001/0) افتی شیافزا

سالم همچنان از  یگروه هابا  سهیدر مقا یاستقامت

 ن،یهمچن ؛(P≤001/0)برخوردار بود  یدار یمعناختالف 

 ابتیغلظت گلوکز خون گروه د ،ینیبرنامه تمر انیدر پا

کنترل به صورت  ابتیکرده نسبت به گروه د نیتمر

 (.1 مارهشر نمودا) (P≤001/0)بود  تر نییپا یرمعنی دا

 
 در موش های صحرایی گروه های مختلف انحراف معيار( ±)ميانگين  اسطح سرمی گلوکز ناشت :1شماره  رداونم

 (.>05/0Pباشد ) دار در بین گروه ها می حروف نامتشابه بیانگر وجود اختالف آماری معنی

 

با  یرمعنی داگروه ها اختالف  هیاول وزن

 نیانگیپژوهش، م انی، اما در پا(≤05/0P)نداشت  گریکدی

نسبت به  ابتیکنترل د گروه یها وزن موش راتییتغ

کرده نسبت به گروه  نیتمر یابتیگروه د زیکنترل سالم و ن

 بیکمتر بود )به ترت یرمعنی داکنترل سالم به صورت 

003/0P=  004/0وP=.) وزن گروه  راتییتغ نیانگیم

 کرده  نیکرده نسبت به گروه سالم تمر نیتمر ابتید

 جی(. نتا=003/0Pکمتر بود ) یرمعنی دابه صورت 

وزن  راتییتغ نیانگینشان داد که م یآمار یها لیتحل

 کرده سالم نسبت به کنترل سالم  نیتمر یها گروه

وزن  راتییتغ نیانگیم ن،ی(. همچن=09/0Pر نبود )معنی دا

 ابتیکرده نسبت به کنترل د نیتمر ابتید یها روهگ

 شیافزا نیاما ا افت،ی شیافزا نیهفته تمر 6اگرچه پس از 

 (.2 ر شمارهداونم( )=09/0Pبود )ر نمعنی دا
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 در موش های گروه های مختلف انحراف معيار( ±)ميانگين تغييرات وزن : 2شماره  رداونم

 (.>05/0Pباشد ) دار در بین گروه ها می حروف نامتشابه بیانگر وجود اختالف آماری معنی

 

شده با  یزیآم رنگمقاطع  یبافت یابیارز جینتا

بافت  دار دندانهشکنج  هیناح ن،یوزو ائ نیلیهماتوکس

و مولکوالر در  یهرم -یچند شکل یها هیو ال پوکمپیه

مشاهدات  جیاست. نتا شده  دادهنشان  1 تصویر شماره

در تعداد  یقابل توجه راتیینشان داد که تغ یکروسکوپیم

 پوکمپیبافت ه دار دندانهشکنج  هیناح یعصب یها سلول

. دیگرد جادیسالم ا یها نسبت به موش یابتید یها موش

 هیمختلف در دو ال یگروه ها نیب انسیوار لیتحل جینتا

 دار دندانهشکنج  هیو مولکوالر ناح یهرم -یچند شکل

 شده  دادهنشان  2در جدول شماره  پوکمپیبافت ه

 یتعداد سلول ها نینشان داد که ب جیاست. نتا

در هر دو  ایکروگلیو م تیگودندروسیاول ت،یآستروس

شکنج  هیو مولکوالر ناح یهرم -یچند شکل هیال

مختلف  یدر گروه ها پوکمپیبافت ه دار دندانه

جدول ) (≥05/0P)وجود دارد  یدار یمعنتفاوت 

 (.2 شماره

 

ه هرمی و مولکوالر ناحي -نتایج تحليل واریانس بين گروه های مختلف در دو الیه چند شکلی :2 هجدول شمار

 پشکنج دندانه دار بافت هيپوکم

 ناحيه شکنج دندانه دار

 هرمی -الیه چند شکلی الیه مولکوالر

Fنوع سلول سطح معنی داری مقدار Fنوع سلول سطح معنی داری مقدار 

 آستروسيت 001/0 38/27 آستروسيت 001/0 71/16

 اوليگودندروسيت 002/0 16/13 اوليگودندروسيت 001/0 78/31

 وگلياميکر 011/0 41/7 ميکروگليا 001/0 23/26

 باشد. ( می>05/0Pدار در سطح ) اختالف آماری معنی
 

 ینشان داد که تعداد سلول ها یبیآزمون تعق جینتا

دار  شکنج دندانه هیدر ناح تیگودندروسیو اول تیآستروس

و هم در  یهرم -یچند شکل هیهم در ال پوکمپ،یبافت ه

نسبت به  یابتید ییصحرا یها مولکوالر، در موش هیال
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کاهش  یرمعنی داسالم به صورت  ییصحرا یها موش

در  ایکروگلیم یها سلول دادتع اما، (.≥05/0P) افتی

 یها موشو مولکوالر در  یهرم -یچند شکل یها هیال

سالم به  ییصحرا یها موشبه  نسبت یابتید  ییصحرا

و  =027/0P بیبود )به ترت شتریب یرمعنی داصورت 

025/0P=( )3 جدول شماره.) 

 

 
 مقطع بافتی ناحيه شکنج دندانه دار بافت هيپوکمپ موش صحرایی :1شماره  تصویر

(A: یهرم -یچند شکل یها هیال (P)  و مولکوالر(M) در گروه کنترل سالم پوکمپیدار ه شکنج دندانه هیناح (H and E × 10؛)  
B-C): ت،یآستروس یها سلول اهیس یها کانیسالم )پ دار در گروه کنترل شکنج دندانه هیو مولکوالر ناح یهرم -یچند شکل یها هیال 

چند  یها هیال :(D (؛H and E × 40) (دهد یرا نشان م ایکروگلیم یها سلول یآب یها کانیو پ تیگودندروسیال یها قرمز سلول یها کانیپ
 یها تعداد سلول شیافزا :(E-F (؛H and E × 10) سالم نیدر گروه تمر پوکمپیدار ه شکنج دندانه هیو مولکوالر ناح یهرم -یشکل

شکنج  هیو مولکوالر ناح یهرم -یشکل چند یها هیدر ال ایکروگلیم یها و کاهش تعداد سلول تیگودندروسیو ال تیآستروس
و  یهرم -یچند شکل یها هیال :(G ؛(H and E × 40)سالم قابل توجه است   سالم نسبت به گروه کنترل نیدار در گروه تمر دندانه

و  تیآستروس یها کاهش تعداد سلول :(H-I ؛(H and E × 10) کنترل ابتیدر گروه د پوکمپیدار ه شکنج دندانه هیمولکوالر ناح
دار در گروه  شکنج دندانه هیو مولکوالر ناح یهرم -یچند شکل یها هیدر ال ایکروگلیم یها تعداد سلول شیو افزا تیگودندروسیال
و  یهرم -یچند شکل یها هیال :(J ؛(H and E × 40) سالم قابل توجه است نیرسالم و تم  کنترل نسبت به گروه کنترل ابتید

و  تیآستروس یها تعداد سلول شیافزا :(K-L ؛(H and E × 10) نیتمر ابتیددر گروه  پوکمپیدار ه شکنج دندانه هیمولکوالر ناح
دار در گروه  شکنج دندانه هیو مولکوالر ناح یهرم -یچند شکل یها هیدر ال ایکروگلیم یها و کاهش تعداد سلول تیگودندروسیال
گروه کنترل سالم نشان  بارا  یکه تفاوت قابل توجه یقابل توجه است، در حال ابتینسبت به گروه کنترل د نیتمر ابتید

 .(H and E × 40) دهد ینم
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هفته  6 انینشان داد که پس از پا جینتا نیهمچن

  یپکروسکویمشاهدات م جینتا ،یاستقامت نیتمر

و  تیآستروس یها تعداد سلول نیانگینشان داد که م

)هر  یهرم -یچند شکل یها هیدر ال تیگودندروسیاول

و  =7/0P بی( و مولکوالر )به ترت=9/0Pدو نوع سلول 

9/0P=پوکمپیه افتب دار دندانهشکنج  هی( ناح 

نسبت به  یابتیکرده د نیگروه تمر  ییصحرا یها موش

را نشان  یرعنی دامگروه کنترل سالم تفاوت 

 یها تعداد سلول نیانگیم نیهمچن(. P>05/0)دهد ینم

چند  یها هیدر ال تیگودندروسیو اول تیآستروس

( و =03/0Pو  =02/0P بی)به ترت یهرم -یشکل

شکنج  هیناح( =03/0Pو  =006/0P بیمولکوالر )به ترت

گروه   ییصحرا یها موش پوکمپیدار بافت ه دندانه

کنترل به  ابتینسبت به گروه د یابتیکرده د نیتمر

نشان  جی، نتاکه  یحال دربود.  شتریب یرمعنی داصورت 

چند  یها هیدر ال ایکروگلیم یداد که تعداد سلول ها

( در =001/0P( و مولکوالر )=04/0P) یهرم -یشکل

نسبت به  یابتیکرده د نیگروه تمر  ییصحرا یها موش

 افتهی  شکاه یرمعنی داکنترل به صورت  ابتیگروه د

 (.3 شماره )جدول(>05/0P) است

 
های  های آستروسيت، اوليگودندروسيت و ميکروگليا در الیه ميانگين و انحراف معيار تعداد سلول :3جدول شماره 

 های کنترل سالم، تمرین سالم، دیابت کنترل و گروه دیابت تمرین گروه  مختلف هيپوکمپ در موش های صحرایی

 گروه کنترل سالم گروه تمرین سالم گروه دیابت کنترل ه دیابت تمرینگرو سلول الیه ناحيه

دار
ه 

دان
 دن

نج
شک

 

 6/19a 4±31b 1±3/11c 1/1±7/25a±5/1 آستروسيت هرمی -چند شکلی

 8/17a 5/3±9/22a 6/1±5/10b 8/2±6/17a±7/0 اوليگودندروسيت

 8/2a 5/0±2a 7/2±2/7b 5/0±2/4a±6/0 ميکروگليا

 5/24a 1/1±9/28a 3/2±1/19b 7/1±9/25a±5/1 تروسيتآس مولکوالر

 8/16a 7/2±2/25b 8/0±3/11c 5/1±2/16a±8/1 اوليگودندروسيت

 5/5a 6/0±6/2b 6/1±3/8c 3/0±6/2b±6/0 ميکروگليا

 .باشد ( می>05/0Pدار در سطح ) حروف نامتشابه در هر ردیف نشان دهنده اختالف آماری معنی

 

 :بحث

در  STZشده با  ءالقا ابتیاضر ددر مطالعه ح

و اثرات  شده  یابیارز ییصحرا یها موش پوکمپیه

 راتییتغ یاز راه بررس یورزش تیفعال یاحتمال یمحافظت

 قرار گرفت. پژوهش مورد الیگل یها تعداد سلول

 پوکمپیدر ه الیپژوهش، واکنش گل نیا در

، STZ قیهفته بعد از تزر 6 ،یابتید  ییصحرا یها موش

 جیرا یژگیو الیواکنش گل شی. افزاافتی شیاافز

( و معموالً پس از 29است ) ابتیدر د یمغز بیآس

 دهید ویداتیمختلف، از جمله استرس اکس یها بیآس

 باال،  نقند خو لیبه دل ابتید یماری. در بشود یم

که  ابدی یم شیفعال افزا تروژنیو ن ژنیاکس یگونه ها

 شی، افزاDNA بیآس ها، نیشدن پروتئ دهیسبب اکس
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و  یسلول یدر غشا یدیپیل ونیداسیمحصوالت پر اکس

مزمن  ویداتیها و استرس اکس مرگ نورون شیافزا

در مطالعه فوق آثار  نیبنابرا؛ (30) شود یم

درون  قیاز تزر یناش ویداتیو استرس اکس یسمیپرگلیها

 زیو ن ییصحرا یها موش الیدر پاسخ گل STZ یصفاق

در برابر  یاستقامت تیفعالهفته  6 یآثار محافظت

 الیو واکنش گل ویداتیو استرس اکس یسمیپرگلیها

 قرار گرفت. مطالعه مورد

 نیهفته تمر 6پژوهش حاضر نشان داد که  جینتا

غلظت گلوکز خون  دار یموجب کاهش معن یاستقامت

شده است. مطالعات نشان  یابتید نیدر گروه تمر

ح گلوکز جهت کاهش سط تواند یکه ورزش م دهند یم

واقع شود.  دیمف آن از  پسپالسما در طول ورزش و 

 تیحساس تواند یورزش م شده  دادهنشان  نیهمچن

(. مطالعات گذشته نشان 31دهد ) شیافزا زیرا ن ینیانسول

 رندهیبه واسطه فعال کردن گ یسمیپرگلیداده است که ها

(NMDA) N-Methyl-D-aspartate به  میورود کلس

 و ممکن است  دهد یم شیا افزاها ر درون نورون

 یها کالیرها کننده راد یبه واسطه فعال کردن آبشارها

 یو متعاقب آن مرگ نورون ینورون تیآزاد سبب مسموم

 یشیاکسا بینشان داده که آس ریاخ تخقیق(. 32شود )

 کاهش نهیشیب ریبا شدت ز تیهنگام فعال پوکمپیدر ه

 یشیبا اثر ضد اکسا تواند یو ورزش منظم م افتهی 

 یها ی(. سازگار33عملکرد حافظه را ارتقاء دهد )

 درمانو  یریشگیپ یبرا یبدن تیاز فعال یناش یعصب

و  نسونیپارک مر،یمانند آلزا یعصب بیتخر یها یماریب

(. 21) رسد یسودمند به نظر م اریبس ابتید ینوروپات

 ابت،یاز جمله د یکیمتابول یها یماریمشترک ب یژگیو

است  یالتهاب ستمیس نییمزمن و درجه پا یساز عالف

 یها التهاب ممکن است سرانجام از بافت نی(. ا34)

اند  نشان داده ری. شواهد اخابدی گسترشبه مغز  یطیمح

مهم در  یعلت و معلول زمیمکان کی یکه التهاب عصب

 (.35است ) یعصب بیتخر یها یماریب

ال از اعم یاریدر بس ینقش مهم ها تیآستروس

 رهیها با ذخ سلول نی. اکنند یم فایمغز ا کیولوژیزیف

 رهیگلوکز، به عنوان منبع ذخ یو آزادساز کوژنیگل

 یها تیگودندروسی(. ال27) شوند یمحسوب م یانرژ

در اطراف  نیلیغالف م لیبا تشک دیموجود در ماده سف

فعال در دستگاه  لیپتانسانتقال  عیها، باعث تسر اکسون

(. مطالعه حاضر نشان داد 27) شوند یم یمرکز یعصب

 هیناح تیگودندروسیو ال تیآستروس یها که تعداد سلول

  ییصحرا یها موشدر  پوکمپیدار بافت ه شکنج دندانه

 و متعاقب  افتینسبت به گروه کنترل کاهش  یابتید

 راتییتغ نیا لیتردم یبر رو یاستقامت نیهفته تمر 6

کاهش تعداد از  یریو عالوه بر جلوگ افتیبهبود 

 شیروند افزا ت،یگودندروسیو ال تیآستروس یها سلول

 یها افتهیبا  جینتا نی. ادیها را بهبود بخش سلول نیتعداد ا

De Senna  ،تفاوت در نوع روش  وجود باو همکاران

 تی. فعال(27) دارد یهمخوان ن،یو حجم تمر ینیتمر

، (Neurogenesis) یینورون زا مانند ییها شاخص یبدن

(، Long-term potentiationمدت ) یطوالن تیوتق

 یفاکتورها انیب شیو به عالوه افزا یناپسیس یریپذ شکل

 ویداتیاز استرس اکس زیرا گسترش داده و ن کینوروتروف

 یسمیپرگلی(. در مقابل، ها36-39) کند یم یریجلوگ

 شیو افزا ییکاهش نورون زا بهمنجر  ابتیمرتبط با د

 .(41،40) شود یم یگ نورونو مر ویداتیاسترس اکس

خاص،  یولوژیزیف طیدر شرا اهایکروگلیم

. در پاسخ به کنند یمرا ساخته و آزاد  یمغز یفاکتورها

 ریها تکث سلول نیا یمرکز یدستگاه عصب یها بیآس

 کیتوتوکسیس یگاه یو حت یدفاع یها یژگیو و افتهی

با ترشح  شده  فعال یاهایکروگلی. مدهند یاز خود نشان م

 و  TNF-αتومور  روزشامل فاکتور نک ییها نیتوکیس

IL-1β ریها تأث و نورون یناپسیبر انتقال س توانند یم 

در  یاصول یها ها ظاهراً نقش سلول نیبگذارند. ا

اختالالت  ،یروسیو یها عفونت رینظ یمهم یها یماریب

( Neurodegeneration) یعصب بیو تخر یمنیخود ا

 (.19) کنند یم فایا ابت،ید رینظ

Orellana نیکردند که در ح انیو همکاران ب 

عصب، باز  بیتخر یها یماریبدر  یالتهاب یندهایفرآ

را کاهش  یعصب یسلول ها یمنیکانال ها ا یشدن هم
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کانال ها منجر به  یهم تیفعال شی(. افزا42) دهد یم

( مانند Neurotoxic) کینوروتوکس یرهاش مولکول ها

 شیرها ثباع توانند یمکه  شده ATPگلوتامات و 

شوند. سپس باز شدن  اهایکروگلیها در م نیتوکیسا شتریب

 ی واسطه به م،یکلس شیباعث افزا تواند یمکانال ها  یهم

توسط  بیبه ترت P2Xو  NMDA یها رندهیگ تیفعال

 یها یماریبکه در  ونهگهمانشود.  ATPگلوتامات و 

 یدهانیفرآ ،شود یممشاهده  مریو آلزا توسیلیم ابتید

همراه هستند، ممکن  یکه با التهاب عصب صبع بیتخر

 الیآستروگل یکانال ها یهم تیفعال شیاست باعث افزا

 بیکه منجر به مرگ سلول و تخر شود یو نورون

مطالعه حاضر  جی(. نتا43) شود یم CNSعملکرد 

 شیافزا برعالوه  یاستقامت تینشان داد که فعال نیهمچن

 هیناح تیگودندروسیو ال تیآستروس یها تعداد سلول

 ییصحرا یها موشدر  پوکمپیدار بافت ه شکنج دندانه

نسبت  یابتیکرده د نیکرده سالم و تمر نیتمر یها گروه

سبب کاهش  ،یابتیکنترل سالم و کنترل د یها به گروه

دار بافت  شکنج دندانه هیدر ناح ایکروگلیم یها سلول

 و یهرم -یچند شکل هیدر هر دو ال پوکمپ،یه

و  Yoo قیتحق یها  افتهیبا  جینتا نی. اشود یم ،مولکوالر

 در مطالعه  ها  آن. (19) داشت یخوان  همهمکاران 

  لیتردم یبر رو یورزش تیکردند که فعال انیخود ب

را کاهش  ایکروگلیم یها سلول یرمعنی دابه صورت 

 TNF-α ،IL-6 رینظ یالتهاب یها شاخص شیداده و افزا

. کند یم لیرا تعد 2نوع  ابتید از یناش IL-1βو 

دستگاه  یها بیدر پاسخ به آس ایکروگلیم یها سلول

و بالفاصله پس از فعال شدن  افتهی ریتکث یمرکز یعصب

ارائه  ییتوانا یکه دارا شوند یم لیتبد ییبه ماکروفاژها

 (.44هستند ) توزیو فاگوس ژن  یآنت

 تیداد که فعال شانو همکاران ن Liمطالعه  جینتا

در کورتکس  تیآستروس یها سلول ریسبب تکث یورزش

 یها افتهی. (20) شود یسالم م واناتیو جسم مخطط ح

 ها احتماالً تیآستروس تیکه فعال دهند یمنشان  دیجد

 ها تیآستروس نیبوده و همچن ینورون تینشان دهنده فعال

به  یبلکه حت گریکدیبه  گنالینه تنها قادر به انتقال س

است  نیاعتقاد بر ا ،نیباشند. عالوه بر ا یم زیها ن روننو

نورون ها و  نیب یاصل یها یانجیمها،  تیکه آستروس

 جینتا نی(. همچن20) باشند یممغز  یرگیگردش خون مو

و همکاران نشان داد که سطوح  De Sennaمطالعه 

در  پوکمپیشاخ آمون بافت ه هیناح الیگل یها سلول

 لیتردم یبر رو یبدن تیدنبال فعال هب یابتید واناتیح

کردند  انیدر مطالعه خود ب ها  آن. (27) ابدی یم شیافزا

 ندیبا فرآ یورزش تیها پس از فعال تیآستروس ریکه تکث

جفت شده و ممکن است سبب توسعه واحد  ییرگ زا

 ومیکه شامل اندوتل یشود، ساختار یعروق یعصب

 یلخارج سلو کسینورون و ماتر ت،یآستروس ،یرگیمو

 یممکن است سد خون یورزش تیفعال ن،یبنابرا ؛است

 1نوع  توسیلیم ابتیاز د یناش بیرا در برابر تخر یمغز

(Type 1 diabetes mellitus )یمغز بیانواع آس ریسا ای 

 (. 27محافظت کند )

در مجموع مطالعه حاضر نشان داد که کاهش 

 یها زمیمکان یالتهاب یها و شاخص ویداتیاسترس اکس

 تواند یم یورزش تیفعال ها آن لهیتند که به وسهس یالاحتم

 ییصحرا یها موش پوکمپیخود را بر ه یاثر محافظت

 کند. فایا STZشده با  یابتید

 

 :یریگ جهینت

قابل  راتییمطالعه حاضر نشان داد که تغ جینتا

به  یابتید یها موش پوکمپیه یشناس بافتدر  یتوجه

که  افتد یتفاق ما یورزش ینیتمر یها دنبال توسعه برنامه

 یاصول یورزش تیسودمند فعال رینشان دهنده تأث تواند یم

باشد. لذا در صورت  یمرکز یبر هومئوستاز دستگاه عصب

 توانند یم جینتا نیا ،یاحتمال دییو تأ یلیانجام مطالعات تکم

عصب  بیاز تخر یو در درمان اختالالت ناش یریشگیدر پ

 .رندیقرار گ استفاده مورد زین یابتید مارانیب

 
 :یقدردانو  تشکر

رشته  یپژوهش حاصل رساله دکتر نیا

( دانشگاه یعضالن -یعصب شی)گرا یورزش یولوژیزیف
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و با شماره  27/11/1395 خیلرستان است که در تار

از  لهیوس نیاست. بد دهیرس بیگ به تصو  /ت968

دانشگاه  یدانشگاه لرستان و همکار یمعاونت پژوهش

 .شود یم یتشکر و قدردان چمران اهواز دیشه
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Background and aims: Type 1 diabetes is the most common metabolic disease which is 

associated with high blood glucose and can cause disorders in the Central nervous system. The 

aim of the present study was to evaluate the protective effect of endurance training on histology 

of dentate gyrus region of the hippocampus of rats with experimental diabetes. 

Methods: In this experimental study, 20 adult male Wistar rats, 10 weeks of age and weight 

average 245±9.4 g were randomly divided into four groups: Diabetic, trained diabetes, healthy 

control and the healthy trained groups. Diabetes was induced by intraperitoneal injection of 

Streptozotocin (45 mg/kg). 48 h after Streptozotocin injection and diabetes confirmation, the 

moderate endurance activity was performed under 50-55% Maximal oxygen uptake for a  

six-week period and 5 sessions in a week. 24 hours after the last training session, rats were 

anesthetized and sacrificed and then the hippocampus was separated. Sections with 5-6micron 

were prepared and stained with Hematoxylin and Eosin staining method. 

Results: The results showed that blood glucose levels had lower level in diabetic trained rats 

compared to diabetic control animals (P<0.05). Histological results demonstrated that the 

numbers of astrocytes and oligodendrocytes were increased in the dentate gyrus of the 

hippocampus after endurance training compared to the control group, while the number of 

microglial cells were significantly decreased (P<0.05). 

Conclusion: Our findings confirmed the anti-hyperglycemia and anti-neurodegenerative effects 

of endurance exercise in diabetes status. So, it seems that physical activity plays an important 

role on improvement of the nervous complications in type 1 diabetes patients. 
 
Keywords: Type 1 diabetes, Endurance Training, Hippocampus, Neurodegeneration. 


